
- 1 - 
 

  

 שיר השירים
  פרק א

ים, א ירִׁ יר ַהשִׁ  שִׁ
ֹלֹמה שְׁ ר לִׁ  . ֲאשֶׁ

יהּו, ב יקֹות פִׁ שִׁ נְׁ י מִׁ ֵקנִׁ שָּׁ  יִׁ
י ן-כִׁ יִׁ יָּׁ יָך מִׁ ים ֹדדֶׁ  .טֹובִׁ
ים, ג יָך טֹובִׁ נֶׁ מָּׁ ֵריַח שְׁ  לְׁ

ָך; מֶׁ ן ּתּוַרק שְׁ מֶׁ  שֶׁ
 ֵכן,-ַעל

מֹות ֲאֵהבּוָך  .ֲעלָּׁ
י, ד ֵכנִׁ שְׁ  מָּׁ

ה; רּוצָּׁ יָך נָּׁ  ַאֲחרֶׁ
יַאנִׁ  יו,ֱהבִׁ רָּׁ ְך ֲחדָּׁ לֶׁ  י ַהמֶׁ

ְך ה בָּׁ חָּׁ מְׁ שְׁ נִׁ ה וְׁ ילָּׁ גִׁ     – נָּׁ
ן, ַייִׁ יָך מִׁ ה ֹדדֶׁ ירָּׁ כִׁ  ַנזְׁ

ים ֲאֵהבּוָך רִׁ  .ֵמישָּׁ
 Cântecul cântecelor 

Partea I 
1 Cântecul cântecelor, 

care lui Solomon1.   
2 Să fiu sărutată de sărutările gurii tale2 
căci iubirile tale bune sunt decât vin. 
3 La miros unsorile tale sunt bune, 
unsoare se va vărsa este numele tău; 
de aceea, 
fete tinere te iubesc. 
4 Trage-mă, 
după tine vom fugi3; 
Mă aduce regele în cămările lui. 
Ne veselim și ne bucurăm cu ea4 – 
Pomenim iubirile lui ca vin. 
De drept îl iubesc ele.  

ה, ה אוָּׁ נָּׁ י וְׁ ה ֲאנִׁ חֹורָּׁ  שְׁ
ִׁם; לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ  בְׁ

ר, ֳהֵלי ֵקדָּׁ אָּׁ  כְׁ
ֹלֹמה. יעֹות שְׁ ירִׁ  כִׁ

                                        
1 Textul este considerat scris de regele Solomon, dar pare a fi dedicat sau oferit lui.  
2 Sărutul pe gură probabil avea aceiași semnificație în antichitate ca și în timpurile moderne. 

  
3 Tinere fete vor alerga după rege odată cu ea. 
4 Cine vorbește poate fi regele care folosește pluralul regal, sau aceleași tinere fete. 
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ת,-ַאל ו ֹחרֶׁ ַחרְׁ י שְׁ ֲאנִׁ י שֶׁ אּונִׁ רְׁ  ּתִׁ
ש; מֶׁ י ַהשָּׁ נִׁ ַפתְׁ זָּׁ שְׁ  שֶׁ

ֲחרּו י נִׁ מִׁ ֵני אִׁ י,-בְׁ  בִׁ
ת ה אֶׁ י ֹנֵטרָּׁ ֻמנִׁ ים-שָּׁ מִׁ רָּׁ  – ַהכְׁ

י, לִׁ י שֶׁ מִׁ  ַכרְׁ
י. ּתִׁ רְׁ טָּׁ  לֹא נָּׁ

י, ז ה לִׁ ידָּׁ  ַהגִׁ
י, שִׁ ה ַנפְׁ ֲהבָּׁ אָּׁ  שֶׁ

ה, עֶׁ רְׁ ה תִׁ  ֵאיכָּׁ
ם; יִׁ ֳהרָּׁ יץ ַבצָּׁ בִׁ ה ַּתרְׁ  ֵאיכָּׁ

יָּׁה, ֹעטְׁ יֶׁה כְׁ הְׁ ה אֶׁ מָּׁ  ַשלָּׁ
יָך. ֵרי ֲחֵברֶׁ דְׁ  ַעל עֶׁ

ם ח ְך,-אִׁ י לָּׁ עִׁ  לֹא ֵתדְׁ
ים; שִׁ ה ַבנָּׁ  ַהיָּׁפָּׁ

י אִׁ ֵבי ַהצֹאן,-צְׁ קְׁ עִׁ ְך בְׁ  לָּׁ
י עִׁ ת ּורְׁ ֹיַת -אֶׁ דִׁ ְך,גְׁ  יִׁ
 ַעל,

ים. ֹרעִׁ נֹות הָּׁ כְׁ שְׁ  מִׁ
5 Neagră sunt eu și arătoasă, 

fiice ale Ierusalimului; 
cum corturile lui Chedar, 
cum baldachinele lui Solomon5.  
6 Nu vă uitați la mine că sunt negricioasă, 
căci m-a văzut soarele; 
fiii mamei mele s-au mâniat pe mine, 
m-au pus păzitoare a viilor – 
via mea 
n-am păzit-o.  
7 Să spună mie, 
acela de-l iubea sufletul meu, 
unde o să paști, 
unde o să odihnești la amiază; 
căci de ce să fiu ca-nvăluită6 
pe la turmele prietenilor tăi. 
8 De n-o să-ți știi, 
cea mai frumoasă între femei; 
ieși ție pe urmele oilor 
și paște mieii tăi  
pe lângă 
așezările păstorilor. 

ֹעה, ט ֵבי ַפרְׁ כְׁ רִׁ י בְׁ תִׁ ֻססָּׁ  לְׁ
י. יָּׁתִׁ יְך ַרעְׁ יתִׁ מִׁ  דִׁ

ים, י ְך ַבֹּתרִׁ ַייִׁ חָּׁ אוּו לְׁ  נָּׁ
ים אֵרְך ַבֲחרּוזִׁ  .ַצּוָּׁ

ה יא ב ַנֲעשֶׁ הָּׁ ְך,-ּתֹוֵרי זָּׁ  לָּׁ
ף. סֶׁ ֻקדֹות ַהכָּׁ ם נְׁ  עִׁ

ְך,-ד יב לֶׁ ַהמֶׁ  שֶׁ
בֹו, סִׁ מְׁ  בִׁ

י, דִׁ רְׁ  נִׁ
ַתן ֵריחֹו  .נָּׁ

                                        
5 Neagră cum corturile lui Chedar, arătoasă cum baldachinele lui Solomon. 
6 Cu feregea sau cu mantie. Posibil ridiculizată, posibil fără speranță. 
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י, יג י לִׁ רֹור ַהֹמר דֹודִׁ  צְׁ
ין לִׁ ַדי יָּׁ      .ֵבין שָּׁ

י, יד י לִׁ ר דֹודִׁ ֹכל ַהֹכפֶׁ שְׁ  אֶׁ
י. דִׁ ֵמי ֵעין גֶׁ ַכרְׁ  בְׁ

9 La iapa mea de la carele de faraon7 
te-am asemuit, nevastă a mea. 
10 Au plăcut obrajii tăi cu căpețea8, 
gâtul tău cu șiraguri. 
11 Căpețele de aur îți vom face, 
cu puncte de argint. 
12 Atâta cât regele este, 
în ospățul lui, 
levănțica9 mea 
a dat mirosul ei. 

                                        
7 Car de faraon. 

 
8 Curele de frâu care trec peste capul și botul calului și sunt prinse de inelele zăbalei. 

  
9 Lavandula angustifolia – „Nard” în ebraică. 
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13 Pachețelul smirnei10 este iubitul meu mie, 
între sânii mei va poposi noaptea. 
14 Ciorchine de henna11 este iubitul meu mie, 
în livezile Ein Ghedi12. 

י, טו יָּׁתִׁ ה ַרעְׁ ְך יָּׁפָּׁ נָּׁ  הִׁ
ים. ְך יֹונִׁ ה ֵעיַניִׁ ְך יָּׁפָּׁ נָּׁ  הִׁ

י ַאף נָּׁ  טז ה דֹודִׁ ָך יָּׁפֶׁ נְׁ ים,הִׁ  עִׁ
ה.-ַאף נָּׁ ֵשנּו ַרֲענָּׁ  ַערְׁ
ים, יז זִׁ ֵּתינּו ֲארָּׁ  ֹקרֹות בָּׁ

ים. רֹותִׁ יֵטנּו( בְׁ  רחיטנו )ַרהִׁ
15 Iată ești frumoasă, nevastă a mea, 

iată ești frumoasă, ochii-ți sunt porumbei. 
16 Iată ești frumos, iubit al meu, și plăcut, 
și leagănul nostru este proaspăt13. 
17 Grinzile casei noastre sunt cedrii, 
acoperișurile noastre sunt chiparoși. 

 ב פרק
לֶׁ  א י ֲחַבצֶׁ רֹון,ֲאנִׁ  ת ַהשָּׁ

ים קִׁ ֲעמָּׁ  . שֹוַשַנת הָּׁ
ים, ב ה ֵבין ַהחֹוחִׁ שֹוַשנָּׁ  כְׁ

נֹות י ֵבין ַהבָּׁ יָּׁתִׁ  . ֵכן ַרעְׁ
ַתפּוַח ַבֲעֵצי ַהַיַער, ג  כְׁ

ים; נִׁ י ֵבין ַהבָּׁ  ֵכן דֹודִׁ
י, ּתִׁ יַָּׁשבְׁ י וְׁ ּתִׁ ַמדְׁ לֹו חִׁ צִׁ  בְׁ

י כִׁ חִׁ תֹוק לְׁ יֹו מָּׁ רְׁ  . ּופִׁ
ל ד י אֶׁ יַאנִׁ ן,ֵבי-ֱהבִׁ יִׁ  ת ַהיָּׁ

ה ַלי ַאֲהבָּׁ לֹו עָּׁ גְׁ דִׁ  .וְׁ

                                        

10 Rășină parfumată a copacului de smirnă.   
11 Lawsonia inermis – „Cofer”  în ebraică - Din frunzele ei se extrage vopsea pentru păr, piele, unghii, pânză, … 

   

12 Astăzi chibuț lângă Marea Moartă și rezervație naturală.  
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י, ה כּונִׁ  ַסמְׁ
ישֹות ֲאשִׁ  – בָּׁ

י, דּונִׁ  ַרפְׁ
ים:  ַבַּתפּוחִׁ

י ה,-כִׁ  חֹוַלת ַאֲהבָּׁ
יאָּׁ   .נִׁ
י, ו רֹאשִׁ מֹאלֹו ַּתַחת לְׁ  שְׁ

י ֵקנִׁ ַחבְׁ ינֹו ּתְׁ ימִׁ  . וִׁ
ִׁם, ז ַל רּושָּׁ נֹות יְׁ ם בְׁ כֶׁ תְׁ י אֶׁ ּתִׁ ַבעְׁ שְׁ  הִׁ

אֹות, בָּׁ צְׁ  בִׁ
 אֹו,

לֹו ַאיְׁ ה:בְׁ דֶׁ  ת ַהשָּׁ
ם ם-אִׁ אִׁ ירּו וְׁ עִׁ ת-ּתָּׁ רּו אֶׁ עֹורְׁ ה,-ּתְׁ ַאֲהבָּׁ  הָּׁ

ץ. פָּׁ חְׁ ּתֶׁ  ַעד שֶׁ
Partea II  
1 Eu sunt crinul  limanului 14, 

liliacul văilor15. 
2 Ca liliacul între spini 
așa este nevasta mea între fete. 
3 Ca măr în copacii pădurii 
așa este iubitul meu între băieți; 
la umbra lui am poftit și șezut, 
și fructa lui îmi este dulce în gură. 
4 Adu-mă în casa vinului, 
și steagul ei este pentru mine dragostea. 
5 Îngrijiți-mă, 
cu stafide – 
faceți-mi culcuș, 
cu poame: 
căci bolnavă de dragoste 
sunt eu. 
6 Stânga lui este sub capul meu, 
și dreapta lui mă îmbrățișează. 

                                        
14  Pacratium maritimum paestum floare cu 6 petale care crește pe nisipul litoralului. 

 
15 Lăcrimioară/Mărgărint/Mărgărit 
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7 V-am pus să jurați fiice ale Ierusalimului, 
pe gazele16, 
sau 
pe căprioarele câmpului: 
dacă treziți17 și dacă sculați dragostea, 
cât va pofti. 

י, ח  קֹול דֹודִׁ
ֵנה א;-הִׁ ה בָּׁ  זֶׁ

ַדֵלג,  מְׁ
ים-ַעל רִׁ הָּׁ   – הֶׁ

ַקֵפץ,  מְׁ
עֹות-לעַ  בָּׁ  . ַהגְׁ
י, ט בִׁ צְׁ י לִׁ ה דֹודִׁ  דֹומֶׁ

ים; ַאיָּׁלִׁ ר הָּׁ ֹעפֶׁ  אֹו לְׁ
ֵנה ה עֹוֵמד,-הִׁ  זֶׁ

ֵלנּו תְׁ  – ַאַחר כָּׁ
ן יַח מִׁ גִׁ  ַהַחֹּלנֹות,-ַמשְׁ

ן יץ מִׁ ים-ֵמצִׁ  . ַהֲחַרכִׁ
י, י ה דֹודִׁ נָּׁ  עָּׁ

י: ַמר לִׁ אָּׁ  וְׁ
י, תִׁ פָּׁ י יָּׁ יָּׁתִׁ ְך ַרעְׁ י לָּׁ  קּומִׁ

י כִׁ ְך-ּולְׁ  .לָּׁ
י יא תָּׁ -כִׁ ֵנה ַהסְׁ  ו,הִׁ

ר; בָּׁ  עָּׁ
ם, שֶׁ  ַהגֶׁ

ַלְך לֹו ַלף הָּׁ  .חָּׁ
ץ, יב רֶׁ אָּׁ אּו בָּׁ רְׁ ים נִׁ נִׁ צָּׁ  ַהנִׁ

יַע; גִׁ יר הִׁ מִׁ  ֵעת ַהזָּׁ
קֹול ַהּתֹור,  וְׁ

ֵצנּו ַארְׁ ַמע בְׁ שְׁ  .נִׁ
, יג יהָּׁ ה ַפגֶׁ טָּׁ נְׁ ה חָּׁ ֵאנָּׁ  ַהּתְׁ

נּו ֵריַח; תְׁ ַדר נָּׁ מָּׁ ים סְׁ נִׁ פָּׁ ַהגְׁ  וְׁ
י, תִׁ פָּׁ י יָּׁ יָּׁתִׁ ְך( ַרעְׁ י לכי )לָּׁ  קּומִׁ

י כִׁ    ְך.לָּׁ -ּולְׁ
8 Glasul iubitului 

iată că vine; 
trece 
peste munți – 
saltă 
pe coline. 

                                        
16 Thomson – gazelă 

     
17 Că n-o să treziți. 
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9 Seamănă iubitul la țap de gazelă 
sau la pui18 de cerb19, 
iată-l că stă 
după zidul nostru –  
păzește de la ferestre, 
trage cu ochiul prin deschizături. 
10 A răspuns iubitul meu 
și mi-a spus: 
Te scoală să mergi nevasta mea frumoasa mea, 
și mergi ție. 
11 Căci iată toamna, 
a trecut; 
ploaia iernii 
a schimbat să se ducă. 
12 Mugurii s-au văzut în țară, 
timpul privighetorii a sosit; 
și glas de turturea 
s-a auzit în țara noastră. 
13 Smochinul și-a scos fructele timpurii 
și vițele înmugurite au dat miros; 
te scoală să mergi nevasta mea frumoasa mea, 
și mergi (ție20). 

ַלע, יד ֵוי ַהסֶׁ ַחגְׁ י בְׁ תִׁ  יֹונָּׁ
ה, ֵרגָּׁ ר ַהַמדְׁ ֵסתֶׁ  בְׁ

ת י אֶׁ ינִׁ אִׁ ְך,-ַהרְׁ ַאיִׁ  ַמרְׁ
ת י אֶׁ נִׁ יעִׁ מִׁ  קֹוֵלְך:-ַהשְׁ

י ֵר -כִׁ  ב,קֹוֵלְך עָּׁ
ה. אוֶׁ ֵאיְך נָּׁ   ּוַמרְׁ

                                        
18 Frescă egipteană alături de poză din natură. 

   
19 Iahmur alături cerbi de pe muntele Carmel. Sunt cerbi dispăruți și repopulați în Israel. 

  
20 Probabil că nu apare în original. Nu este limpede când a fost introdus dar pare a întregi formularea antică. 
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14 Porumbița mea în crăpăturile stâncii, 
în ascunzișul treptei, 
arată-ți înfățișarea, 
fă-ți auzită vocea: 
căci vocea ta este plăcută, 
și-nfățișarea ta arătoasă. 

ֱחזּו טו נּו,-אֶׁ  לָּׁ
ים לִׁ  – ֻשעָּׁ

ים, ַטנִׁ ים קְׁ לִׁ  ֻשעָּׁ
י מִׁ רָּׁ ים כְׁ לִׁ ַחבְׁ  ם;מְׁ

ֵמינּו, רָּׁ  ּוכְׁ
ַדר מָּׁ  . סְׁ

י לֹו, טז י ַוֲאנִׁ י לִׁ  דֹודִׁ
ים ה ַבשֹוַשנִׁ ֹרעֶׁ  . הָּׁ

יָּׁפּוַח ַהיֹום, יז  ַעד שֶׁ
ים: לִׁ לָּׁ סּו ַהצְׁ נָּׁ  וְׁ

ֵמה י-ֹסב דְׁ ָך דֹודִׁ  לְׁ
י, בִׁ צְׁ  לִׁ

ים ַאיָּׁלִׁ ר הָּׁ ֹעפֶׁ   – אֹו לְׁ
ר.-ַעל תֶׁ ֵרי בָּׁ  הָּׁ

15 Prindeți-ne nouă 
vulpi –  
vulpi mici 
care strică vii; 
și viile noastre 
sunt înmugurite. 
16 Iubitul meu mie și eu iubitului meu, 
care paște în liliac. 
17 Până când va sufla ziua21 
și au fugit zgomotele22: 
întoarce și seamănă iubite 
la țap de gazelă, 
sau la puiul cerbilor – 
pe munți despicați. 

 ג פרק
י,-ַעל א בִׁ כָּׁ שְׁ  מִׁ

 ַבֵלילֹות,
י, ּתִׁ ַקשְׁ  בִׁ

י; שִׁ ה ַנפְׁ ֲהבָּׁ אָּׁ  ֵאת שֶׁ
יו, ּתִׁ  ִַּׁקשְׁ

יו אתִׁ צָּׁ לֹא מְׁ  . וְׁ
יר, ב עִׁ ה בָּׁ בָּׁ א ַוֲאסֹובְׁ ה נָּׁ קּומָּׁ  אָּׁ

ֹחבֹות רְׁ ים ּובָּׁ קִׁ וָּׁ  – ַבשְׁ
ה, שָּׁ  ֲאַבקְׁ

י; שִׁ ה ַנפְׁ ֲהבָּׁ אָּׁ  ֵאת שֶׁ
יו, ּתִׁ ַקשְׁ  בִׁ

יו אתִׁ צָּׁ לֹא מְׁ  .וְׁ

                                        
21 Va sufla vântul dimineții. 
22 Zgomotele nopții. 
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י, ג אּונִׁ צָּׁ  מְׁ
ים, רִׁ  ַהֹשמְׁ
ים, בִׁ  ַהֹסבְׁ

יר: עִׁ  בָּׁ
י, שִׁ ה ַנפְׁ ֲהבָּׁ אָּׁ  ֵאת שֶׁ

ם יתֶׁ אִׁ  .רְׁ
ַעט, ד מְׁ  כִׁ

ם, י ֵמהֶׁ ּתִׁ ַברְׁ עָּׁ  שֶׁ
י, אתִׁ צָּׁ מָּׁ  ַעד שֶׁ

י; שִׁ ה ַנפְׁ ֲהבָּׁ אָּׁ  ֵאת שֶׁ
יו, ּתִׁ  ֲאַחזְׁ

נּו פֶׁ לֹא ַארְׁ  – וְׁ
ל-ַעד יו אֶׁ ֲהֵביאתִׁ י,-שֶׁ מִׁ  ֵבית אִׁ

ל אֶׁ י-וְׁ תִׁ ר הֹורָּׁ דֶׁ  .חֶׁ
י אֶׁ  ה ּתִׁ ַבעְׁ שְׁ ִׁם,הִׁ ַל רּושָּׁ נֹות יְׁ ם בְׁ כֶׁ  תְׁ

אֹות, בָּׁ צְׁ  בִׁ
 אֹו,

ה: דֶׁ לֹות ַהשָּׁ ַאיְׁ  בְׁ
ם ם-אִׁ אִׁ ירּו וְׁ עִׁ ת-ּתָּׁ רּו אֶׁ עֹורְׁ ה,-ּתְׁ ַאֲהבָּׁ  הָּׁ

ץ. פָּׁ חְׁ ּתֶׁ  ַעד שֶׁ
Partea III 

 1 Pe culcuşul meu, 
în nopți, 
am cerut 
pe acela de-l iubea sufletul meu; 
pe el l-am cerut, 
și nu l-am găsit. 
2 Mă voi scula și voi rătăci prin oraș, 
prin piețe și pe străzi – 
voi cere 
pe acela de-l iubea sufletul meu; 
pe el l-am cerut, 
și nu l-am găsit. 
3 M-au găsit 
paznicii 
ce preumblau 
prin oraș: 
Pe acela de-l iubea sufletul meu 
văzurăți? 
4 Aproape 
am trecut de ei, 
când am găsit 
pe acela de-l iubea sufletul meu; 
l-am apucat 
și nu l-am slăbit – 
până l-am adus în casa mamei mele, 
în camera ei. 
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5 V-am pus să jurați fiice ale Ierusalimului, 
pe gazele 
sau 
pe căprioarele câmpului: 
dacă treziți și dacă sculați dragostea, 
cât va pofti. 

י זֹאת, ו  מִׁ
ן ה מִׁ ר,-ֹעלָּׁ בָּׁ דְׁ  ַהמִׁ

רֹות, ימְׁ תִׁ  כְׁ
ן: שָּׁ  עָּׁ

ה, בֹונָּׁ ת ֹמר ּולְׁ רֶׁ ֻקטֶׁ  מְׁ
ַקת רֹוֵכל ֹכל ַאבְׁ  .מִׁ

ֵנה, ז  הִׁ
ֹלֹמה שְׁ לִׁ תֹו שֶׁ טָּׁ  – מִׁ

ים, ֹברִׁ ים גִׁ שִׁ  שִׁ
ּה: יב לָּׁ בִׁ  סָּׁ

ֹבֵרי, גִׁ  מִׁ
ֵאל רָּׁ שְׁ  .יִׁ

ב, ח רֶׁ ם ֲאֻחֵזי חֶׁ  ֻכלָּׁ
דֵ  ֻלמְׁ ה;מְׁ מָּׁ חָּׁ לְׁ  י מִׁ

בֹו ַעל יש ַחרְׁ ֵרכֹו,-אִׁ  יְׁ
ַפַחד ַבֵלילֹות.  מִׁ

6 Cine-i asta? 
A urcat din deșert, 
cum coloane 
de fum: 
îmbălsămată smirnă și tămâie, 
din orice pudră de tarabagiu. 
7 Iată, 
patul său care lui Solomon23 – 
șaizeci de bărbați 
în jurul lui: 
dintre eroii 
Israelului. 

                                        
23 Lectica regală. 
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8 Toți prinzând sabie, 
învățați de război; 
om cu sabia lui pe coapsa lui24, 
de teamă în nopți. 

יֹון, ט רְׁ  ַאפִׁ
ֹלֹמה ְך שְׁ לֶׁ ה לֹו ַהמֶׁ שָּׁ  – עָּׁ

 ֵמֲעֵצי,
נֹון בָּׁ  .ַהלְׁ

יו, י  ַעמּודָּׁ
ף, סֶׁ ה כֶׁ שָּׁ  עָּׁ

ב, הָּׁ תֹו זָּׁ ידָּׁ פִׁ  רְׁ
ן; מָּׁ גָּׁ בֹו ַארְׁ כָּׁ רְׁ  מֶׁ

ה,ּתֹו צּוף ַאֲהבָּׁ  כֹו רָּׁ
ִׁם לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ בְׁ  .מִׁ

יֹון, יא נֹות צִׁ ה בְׁ ינָּׁ אֶׁ ה ּורְׁ נָּׁ אֶׁ  צְׁ
ֹלֹמה ְך שְׁ לֶׁ  – ַבמֶׁ

ה, רָּׁ ֲעטָּׁ  בָּׁ
ה רָּׁ טְׁ עִׁ תֹו,-שֶׁ יֹום ֲחֻתנָּׁ מֹו בְׁ  לֹו אִׁ
יֹום,  ּובְׁ

בֹו. ַחת לִׁ מְׁ  שִׁ
9 Lectică, 

și-a făcut regele Solomon – 
din copacii 
Libanului. 
10 Stâlpii ei, 
a făcut argint, 
podeaua ei aur, 
corpul ei purpură; 
interiorul este tapetat dragoste, 
din fiicele Ierusalimului. 
11 Ieșiți și vedeți fiice ale Sionului, 
pe regele Solomon – 
cu cunună, 
pe care i-a încununat-o mama lui în ziua nunții lui, 
și-n ziua 
bucuriei inimii lui. 

                                        
24 Soldați cu arma la șold. 
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 ד פרק
י,א יָּׁתִׁ ה ַרעְׁ ְך יָּׁפָּׁ נָּׁ  הִׁ

ה ְך יָּׁפָּׁ נָּׁ  – הִׁ
ים, ְך יֹונִׁ  ֵעיַניִׁ

ֵתְך; ַצמָּׁ ַבַעד לְׁ  מִׁ
ים, זִׁ עִׁ ר הָּׁ ֵעדֶׁ ֵרְך כְׁ  ַשעְׁ

ד עָּׁ לְׁ שּו ֵמַהר גִׁ לְׁ גָּׁ  .שֶׁ
צּובֹות, ב ר ַהקְׁ ֵעדֶׁ ְך כְׁ ַניִׁ  שִׁ

ן לּו מִׁ עָּׁ ה:-שֶׁ צָּׁ ַרחְׁ  הָּׁ
ם, ֻכלָּׁ  שֶׁ

ימֹות, אִׁ  ַמתְׁ
ה,וְׁ   ַשֻכלָּׁ

ם הֶׁ  . ֵאין בָּׁ
ְך, ג תֹוַתיִׁ פְׁ י שִׁ נִׁ חּוט ַהשָּׁ  כְׁ

ה; אוֶׁ ֵרְך נָּׁ בָּׁ דְׁ  ּומִׁ
ֵתְך, מֹון ַרקָּׁ רִׁ ַלח הָּׁ פֶׁ  כְׁ

ֵתְך ַצמָּׁ ַבַעד לְׁ  . מִׁ
אֵרְך, ד יד ַצּוָּׁ וִׁ ַדל דָּׁ גְׁ מִׁ  כְׁ

יֹות; פִׁ ַתלְׁ נּוי לְׁ  בָּׁ
יו, לָּׁ לּוי עָּׁ ֵגן ּתָּׁ ף ַהמָּׁ לֶׁ  אֶׁ

ים ֹברִׁ ֵטי ַהגִׁ לְׁ  . ֹכל שִׁ
ים, ה רִׁ ֵני ֳעפָּׁ שְׁ ְך כִׁ ַדיִׁ ֵני שָּׁ  שְׁ

יָּׁה, בִׁ אֹוֵמי צְׁ  ּתְׁ
ים, רֹועִׁ  הָּׁ

ים  .ַבשֹוַשנִׁ
יָּׁפּוַח ַהיֹום, ו  ַעד שֶׁ

ים לִׁ לָּׁ סּו ַהצְׁ נָּׁ  – וְׁ
ל י אֶׁ ְך לִׁ  ַהר ַהמֹור,-ֵאלֶׁ

ל אֶׁ ה-וְׁ בֹונָּׁ ַעת ַהלְׁ בְׁ  . גִׁ
י, ז יָּׁתִׁ ה ַרעְׁ ְך יָּׁפָּׁ  ֻכלָּׁ

ְך.  ּומּום ֵאין בָּׁ
Partea IV  
1 Iată-te frumoasă nevastă a mea, 

iată-te frumoasă – 
ochii-ți sunt porumbei 
prin vălul tău; 
părul tău este ca turma caprelor 
care au lunecat din muntele Ghilad25. 

                                        
25 Înălțimile de pe malul răsăritean al Iordanului. 
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2 Dinții tăi sunt ca turma oilor tunse 
care au urcat de la scăldare: 
care sunt toți, 
potriviți, 
și știrbit, 
nu este printre ei.  
3 Ca firul de purpură sunt buzele tale, 
și spusa îți este plăcută, 
ca felia rodiei îți este tâmpla 
prin vălul tău. 
4 Ca turnul lui David este gâtul tău, 
zidit armurărie26, 
mia de scuturi este atârnată de el, 
toate apărătorile eroilor. 
5 Cei doi sâni ai tăi sunt ca doi iezi, 
gemeni de căprioară 
care pasc 
în liliac. 
6 Până când va sufla ziua 
și au fugit umbrele – 
voi merge mie spre muntele smirnei, 
și spre colina tămâii. 
7 Toată ești frumoasă nevasta mea, 
și betegeală nu este în tine. 

ה, ח נֹון ַכלָּׁ בָּׁ לְׁ י מִׁ ּתִׁ  אִׁ
י; בֹואִׁ נֹון ּתָּׁ בָּׁ לְׁ י מִׁ ּתִׁ  אִׁ

מֹון, רְׁ חֶׁ יר וְׁ נִׁ ה, ֵמרֹאש שְׁ נָּׁ י ֵמרֹאש ֲאמָּׁ שּורִׁ  ּתָּׁ
יֹות, ֹענֹות ֲארָּׁ מְׁ  מִׁ

ים ֵמרִׁ ֵרי נְׁ  .ֵמַהרְׁ
י, ט נִׁ ּתִׁ ַבבְׁ  לִׁ

ה; י ַכלָּׁ  ֲאֹחתִׁ
ְך, ַאַחת( ֵמֵעיַניִׁ י באחד )בְׁ נִׁ ּתִׁ ַבבְׁ  לִׁ

ַאַחד  ְךבְׁ יִׁ ֹרנָּׁ ַצּוְׁ ק מִׁ  . ֲענָּׁ
ְך,-ַמה י  יָּׁפּו ֹדַדיִׁ

ה; י ַכלָּׁ  ֲאֹחתִׁ
ן,-ַמה ַייִׁ ְך מִׁ  ֹטבּו ֹדַדיִׁ

ל כָּׁ ְך מִׁ ַניִׁ מָּׁ ֵריַח שְׁ ים-וְׁ מִׁ שָּׁ  . בְׁ
ְך, יא תֹוַתיִׁ פְׁ ה שִׁ נָּׁ ֹטפְׁ ת ּתִׁ  ֹנפֶׁ

ה;  ַכלָּׁ
שֹוֵנְך, ב ַּתַחת לְׁ לָּׁ חָּׁ ַבש וְׁ  דְׁ

נֹון. בָּׁ ֵריַח לְׁ ְך כְׁ ֹמַתיִׁ ֵריַח ַשלְׁ  וְׁ

                                        
26 Colier al perioadei. 
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8 Cu mine din Liban mireasă, 
cu mine din Liban să vii; 
să privești din vârf de Amana, 
din vârf de Snir și Hermon27, 
din adăposturile leilor, 
din munții leoparzilor. 
9 Mi-ai prins inima, 
sora mea mireasă; 
mi-ai prins inima cu unul din ochii tăi, 
cu un colan din colierele tale. 
10 Cât sau făcut mai frumoase iubirile tale, 
sora mea mireasă; 
cât s-au făcut mai bune iubirile tale ca vin, 
și mirosul unsorilor tale ca toate parfumurile. 
11 Miere vor picura buzele tale, 
nevastă; 
miere și lapte este sub limba ta, 
și mirosul rochiilor tale ca mirosul Libanului. 

עּול, יב  ַגן נָּׁ
ה;  י ַכלָּׁ  ֲאֹחתִׁ

עּול,  ַגל נָּׁ
תּום ן חָּׁ יָּׁ  .ַמעְׁ

ים, יג מֹונִׁ ֵדס רִׁ ְך ַפרְׁ ַחיִׁ לָּׁ  שְׁ
ים: דִׁ גָּׁ י מְׁ רִׁ ם פְׁ  עִׁ

ים, רִׁ פָּׁ  כְׁ
ם ים-עִׁ דִׁ רָּׁ  .נְׁ
ֹכם, יד ַכרְׁ דְׁ וְׁ  ֵנרְׁ

מֹון, נָּׁ קִׁ ה וְׁ נֶׁ  קָּׁ
ם,  עִׁ
ל בֹונָּׁ -כָּׁ  ה;ֲעֵצי לְׁ

 ֹמר,
לֹות,  ַוֲאהָּׁ

ם,  עִׁ
ל ים-כָּׁ מִׁ שָּׁ אֵשי בְׁ  .רָּׁ
ים, טו ַין ַגנִׁ  ַמעְׁ

ים; ם ַחיִׁ ֵאר ַמיִׁ  בְׁ
ים, לִׁ ֹנזְׁ  וְׁ

ן נֹון-מִׁ בָּׁ  .לְׁ
ן, טז י ֵתימָּׁ פֹון ּובֹואִׁ י צָּׁ  עּורִׁ

יו; מָּׁ שָּׁ לּו בְׁ זְׁ י יִׁ י ַגנִׁ יחִׁ פִׁ  הָּׁ
ַגנֹו, י לְׁ  יָּׁבֹא דֹודִׁ

יו דָּׁ גָּׁ י מְׁ רִׁ יֹאַכל פְׁ  .וְׁ
12 Grădină ferecată 

este sora mea mireasă, 
grădină ferecată, 
izvor pecetluit. 

                                        
27 Amana, Snir și Hermon sunt nume de munți din zona de graniță dintre Israel Liban și Siria. Amana pare a fi 

muntele din care izvorăște un râu cu acest nume. Snir este numele antic al muntelui Hermon. Într-o perioadă mai 
târzie apare o diferențiere ca și cum ar fi munți diferiți. 
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13 Ramurile tale sunt livadă de rodii 
cu fructe alese: 
henna, 
cu levănțică. 
14 Levănțică și șofran, 
trestie și scorțișoară, 
cu 
toți copacii de tămâie; 
smirnă, 
și feluri de aloe, 
cu 
toate parfumurile de frunte. 
15 Izvor de grădini, 
fântână cu apă de viață; 
și curge, 
din Liban. 
16 Scoală nord și vină la sud28, 
insuflă grădina-mi să-i curgă parfumuri; 
Va veni iubitul la grădina lui, 
și va mânca fructe alese. 

 ה פרק
י, א ַגנִׁ י לְׁ אתִׁ  בָּׁ

ה י ַכלָּׁ  – ֲאֹחתִׁ
ם י עִׁ י מֹורִׁ יתִׁ רִׁ י,-אָּׁ מִׁ שָּׁ  בְׁ
ם י עִׁ רִׁ י ַיעְׁ ּתִׁ ַכלְׁ ם-אָּׁ י עִׁ י ֵיינִׁ יתִׁ תִׁ י שָּׁ שִׁ בְׁ י;-דִׁ בִׁ  ֲחלָּׁ

ים, לּו ֵרעִׁ כְׁ  אִׁ
ים. רּו דֹודִׁ כְׁ שִׁ תּו וְׁ  שְׁ

Partea V  
1 Am venit la grădina mea, 

sora mea mireasă – 
am adunat smirna mea cu parfumul meu, 
am mâncat fagurele meu cu mierea mea, am băut vinul meu cu laptele meu; 
mâncați prieteni, 
beți și-mbătați dragilor. 

ה, ב ֵשנָּׁ י יְׁ  ֲאנִׁ
י ֵער; בִׁ לִׁ  וְׁ

י דֹוֵפק,  קֹול דֹודִׁ
י חִׁ תְׁ י-פִׁ תִׁ י ַתמָּׁ תִׁ י יֹונָּׁ יָּׁתִׁ י ַרעְׁ י ֲאֹחתִׁ  – לִׁ

א לָּׁ מְׁ י נִׁ רֹאשִׁ ל,-שֶׁ  טָּׁ
ה לָּׁ יְׁ יֵסי לָּׁ סִׁ וֻצֹוַתי רְׁ  .קְׁ

י,פָּׁ  ג ּתִׁ  ַשטְׁ
ת י-אֶׁ ּתִׁ נְׁ  – ֻכּתָּׁ

ה, כָּׁ  ֵאיכָּׁ
ה; נָּׁ שֶׁ בָּׁ לְׁ  אֶׁ

ת י אֶׁ ּתִׁ ַחצְׁ ַלי,-רָּׁ  ַרגְׁ
ֵפם ה ֲאַטנְׁ כָּׁ  . ֵאיכָּׁ

י, ד  דֹודִׁ
ן ַלח יָּׁדֹו מִׁ  ַהֹחר,-שָּׁ

 ֵּמַעי,
יו לָּׁ מּו עָּׁ  .הָּׁ

                                        
28 Este folosit cuvântul „Taiman” – în românește “Yemen”. În zilele noastre, este nume de țară din sudul 

Peninsulei Arabice. Pe timpul lui Solomon semnificația era „sud”. 
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י, ה י ֲאנִׁ ּתִׁ  ַקמְׁ
י; דֹודִׁ ֹּתַח לְׁ פְׁ  לִׁ

פּו טְׁ ַדי נָּׁ יָּׁ  מֹור,-וְׁ
ֹעַתי מֹור ֹעֵבר, בְׁ צְׁ אֶׁ  וְׁ

 ַעל,
עּולכַ   . פֹות ַהַמנְׁ
י, ו דֹודִׁ י לְׁ י ֲאנִׁ ּתִׁ ַתחְׁ  פָּׁ

ר; בָּׁ ַמק עָּׁ י חָּׁ דֹודִׁ  וְׁ
י, שִׁ  ַנפְׁ

רֹו ַדבְׁ ה בְׁ אָּׁ  – יָּׁצְׁ
יהּו, אתִׁ צָּׁ לֹא מְׁ יהּו וְׁ ּתִׁ ַקשְׁ  בִׁ

י נִׁ נָּׁ לֹא עָּׁ יו וְׁ אתִׁ רָּׁ  .קְׁ
יר, ז עִׁ ים בָּׁ בִׁ ים ַהֹסבְׁ רִׁ י ַהֹשמְׁ ֻאנִׁ צָּׁ  מְׁ

י; עּונִׁ צָּׁ י פְׁ כּונִׁ  הִׁ
ת אּו אֶׁ שְׁ י מֵ -נָּׁ ידִׁ דִׁ ַלי,רְׁ  עָּׁ

ֵרי ַהֹחמֹות  .ֹשמְׁ
ם, ח כֶׁ תְׁ י אֶׁ ּתִׁ ַבעְׁ שְׁ  הִׁ

ִׁם: לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ  בְׁ
ם אּו,-אִׁ צְׁ מְׁ  ּתִׁ
ת י-אֶׁ  – דֹודִׁ
ידּו לֹו,-ַמה  ַּתגִׁ

י נִׁ ה אָּׁ חֹוַלת ַאֲהבָּׁ  .שֶׁ
דֹוד,-ַמה ט  דֹוֵדְך מִׁ

ים: שִׁ ה ַבנָּׁ   ַהיָּׁפָּׁ
דֹוד,-ַמה  דֹוֵדְך מִׁ

נּו ּתָּׁ ַבעְׁ שְׁ ה הִׁ כָּׁ כָּׁ  .שֶׁ
י י דֹום, דֹודִׁ אָּׁ  ַצח וְׁ

ה בָּׁ בָּׁ גּול ֵמרְׁ  .דָּׁ
 רֹאשֹו, יא

ז; ם פָּׁ תֶׁ  כֶׁ
יו, וֻצֹותָּׁ  קְׁ
ים, ַּתלִׁ  ַּתלְׁ

ֹחרֹות,  שְׁ
עֹוֵרב  .כָּׁ

יו, יב  ֵעינָּׁ
ים ַעל יֹונִׁ ם;-כְׁ יִׁ יֵקי מָּׁ  ֲאפִׁ

 ֹרֲחצֹות,
ב לָּׁ חָּׁ  – בֶׁ

בֹות,  ֹישְׁ
ֵלאת-ַעל  .מִׁ
ם, יג ו ַכֲערּוַגת ַהֹבשֶׁ יָּׁ חָּׁ  לְׁ

ים; חִׁ קָּׁ רְׁ לֹות מֶׁ דְׁ גְׁ  מִׁ
יו, תֹותָּׁ פְׁ  שִׁ

ים  – שֹוַשנִׁ
פֹות,  ֹנטְׁ

 .מֹור ֹעֵבר
ב, יד הָּׁ יֵלי זָּׁ לִׁ יו גְׁ דָּׁ  יָּׁ

יש; שִׁ ים ַבַּתרְׁ אִׁ ֻמלָּׁ  מְׁ
ת ֵשן, שֶׁ יו עֶׁ  ֵמעָּׁ

ים ירִׁ ת ַספִׁ פֶׁ ֻעלֶׁ  . מְׁ
יו ַעמּוֵדי ֵשש, טו  שֹוקָּׁ

ים ַעל דִׁ יֻסָּׁ ֵני-מְׁ ז;-ַאדְׁ  פָּׁ
ֵאהּו,  ַמרְׁ

נֹון בָּׁ  – ַכלְׁ
חּור,  בָּׁ

ים זִׁ ֲארָּׁ  . כָּׁ



- 17 - 
 

  

כֹו, טז  חִׁ
ים, ַתקִׁ  ַממְׁ

ֻכלֹו,  וְׁ
ים;  ַמֲחַמדִׁ

י, ה ֵרעִׁ זֶׁ י וְׁ ה דֹודִׁ  זֶׁ
ִׁם לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ  .בְׁ

2 Eu dorm, 
și inima mi-e trează29; 
glasul iubitului meu ciocănește. 
Deschide-mi soră nevastă porumbiță desăvârșire a mea – 
căci capul meu s-a acoperit rouă, 
cârlionții mei sunt stropii nopții. 
3 Am dezbrăcat 
cămașa mea – 
cum așa 
s-o îmbrac? 
Mi-am spălat picioarele, 
cum așa să le murdăresc? 
4 Iubitul meu 
a întins mâna din deschizătură, 
pântecul 
l-a jinduit pe el. 
5 M-am sculat eu 
să-i deschid iubitului; 
și mâinile mele au picurat smirnă30, 
și degetele mele sunt smirnă care trece 
pe 
mânerul ușii. 
6 Am deschis eu iubitului meu 
și iubitul meu a scăpat a trece; 
sufletul meu 
a ieșit a spune – 
l-am cerut și nu l-am găsit, 
l-am strigat și nu mi-a răspuns. 
7 M-au găsit paznicii ce preumblau prin oraș, 
m-au bătut rănindu-mă; 
mi-au dat jos mantaua de pe mine, 
paznicii zidurilor. 
8 V-am pus să jurați, 
fiice ale Ierusalimului: 
dacă veți găsi 
pe iubitul meu – 
ce o să-i spuneți lui, 
că bolnavă de dragoste sunt eu. 
9 Ce este iubitul tău față de alt iubit, 
cea mai frumoasă dintre femei? 
Ce este iubitul tău față de alt iubit, 
că așa ne-ai pus să jurăm? 

                                        
29 Visez. 
30 Pare că se folosea și un parfum lichid cu miros apropiat smirnei. 



- 18 - 
 

  

10 Iubitul meu este alb și îmbujorat, 
distins decât zece mii. 
11 Capul lui 
e pată de aur; 
buclele lui 
sunt cârlionți 
negri 
ca de corb. 
12 Ochii lui sunt 
ca porumbei pe făgașe de apă; 
se spală 
în lapte – 
sunt așezați 
pe deplin. 
13 Obrajii lui, ca tufele de parfum, 
sunt livezi de balsamuri; 
buzele lui 
sunt liliac – 
picură 
smirnă care trece. 
14 Brațele lui sunt cilindri de aur, 
umpluți acvamarin; 
pântecul lui este butuc de fildeș, 
acoperit safire. 
15 Picioarele lui sunt stâlpi de marmură, 
bazate pe piedestale de aur; 
înfățișarea lui 
este ca Libanul – 
flăcău este 
ca cedrii. 
16 Cerul gurii lui 
este dulciuri, 
și el tot 
este drăgălășenii; 
acesta este iubitul meu și el este prietenul meu, 
fiice ale Ierusalimului. 

 ו פרק
ַלְך דֹוֵדְך, א ה הָּׁ נָּׁ  אָּׁ

ים; שִׁ ה ַבנָּׁ  ַהיָּׁפָּׁ
ה דֹוֵדְך, נָּׁ ה פָּׁ נָּׁ  אָּׁ

ְך מָּׁ נּו עִׁ שֶׁ ַבקְׁ  .ּונְׁ
ַגנֹו, ב ַרד לְׁ י יָּׁ  דֹודִׁ

ם  – ַלֲעֻרגֹות ַהֹבשֶׁ
עֹות, רְׁ  לִׁ
ים,  ַבַגנִׁ
ֹקט לְׁ לִׁ  ,וְׁ

ים  .שֹוַשנִׁ
י, ג י לִׁ דֹודִׁ י וְׁ דֹודִׁ י לְׁ  ֲאנִׁ

ים. ה ַבשֹוַשנִׁ ֹרעֶׁ  הָּׁ
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Partea VI  
1 Încotro s-a dus iubitul tău, 

cea mai frumoasă dintre femei?  
Încotro s-a îndreptat iubitul tău, 
și-l vom cere cu tine? 
2 Iubitul meu a coborât la grădina lui, 
la tufele de parfum – 
ca să pască 
în grădini, 
ca să culeagă 
liliac. 
3 Eu iubitului meu și iubitul meu mie, 
care paște în liliac. 

ה, ד צָּׁ רְׁ תִׁ י כְׁ יָּׁתִׁ ה ַאּתְׁ ַרעְׁ  יָּׁפָּׁ
ִׁם; לָּׁ ירּושָּׁ ה כִׁ אוָּׁ  נָּׁ

ה,  ֲאיֻמָּׁ
לֹות גָּׁ דְׁ  .ַכנִׁ

י, ה דִׁ גְׁ נֶׁ ְך מִׁ י ֵעיַניִׁ ֵסבִׁ  הָּׁ
יבֻ  הִׁ רְׁ ֵהם הִׁ י;שֶׁ  נִׁ

ים, זִׁ עִׁ ר הָּׁ ֵעדֶׁ ֵרְך כְׁ  ַשעְׁ
ן שּו מִׁ לְׁ גָּׁ ד-שֶׁ עָּׁ לְׁ  . ַהגִׁ

ים, ו ֵחלִׁ רְׁ ר הָּׁ ֵעדֶׁ ְך כְׁ ַניִׁ  שִׁ
ן לּו מִׁ עָּׁ ה:-שֶׁ צָּׁ ַרחְׁ  הָּׁ

ם, ֻכלָּׁ  שֶׁ
ימֹות, אִׁ  ַמתְׁ

ה, ַשֻכלָּׁ  וְׁ
ם הֶׁ  .ֵאין בָּׁ

ֵתְך, ז מֹון ַרקָּׁ רִׁ ַלח הָּׁ פֶׁ  כְׁ
ֵתְך ַצמָּׁ ַבַעד לְׁ  .מִׁ

כֹות ח לָּׁ ה מְׁ ים ֵהמָּׁ שִׁ  ,שִׁ
ים; שִׁ יַלגְׁ ים פִׁ ֹמנִׁ  ּושְׁ

מֹות,  ַוֲעלָּׁ
ר פָּׁ סְׁ  .ֵאין מִׁ

יא, ט  ַאַחת הִׁ
י תִׁ י ַתמָּׁ תִׁ  – יֹונָּׁ

ּה, מָּׁ אִׁ יא לְׁ  ַאַחת הִׁ
ּה; ּתָּׁ יֹוַלדְׁ יא לְׁ ה הִׁ רָּׁ  בָּׁ

, רּוהָּׁ ַאשְׁ נֹות ַויְׁ אּוהָּׁ בָּׁ  רָּׁ
. לּוהָּׁ ַהלְׁ ים ַויְׁ שִׁ יַלגְׁ כֹות ּופִׁ לָּׁ  מְׁ

4 Frumoasă este nevasta mea ca Tirța31, 
arătoasă ca Ierusalimul; 
strașnică, 
ca sub steaguri32. 
5 Întoarce-ți ochii de la mine, 
căci ei mă încântă; 
părul tău este ca turma de capre, 
care au lunecat din muntele Ghilad. 

                                        
31 Oraș canaanit cunoscut pentru frumusețea lui excepțională, capitala Iudeei pentru o scurtă perioadă, după care 

capitala a trecut la Samaria. 
32 Trupă, armată sau soldați înrolați sunt sub steaguri. 
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6 Dinții tăi sunt ca turma oilor, 
care au urcat de la scăldare: 
care sunt toți, 
potriviți, 
și știrbit, 
nu este printre ei.  
7 Ca felia rodiei îți este tâmpla 
prin vălul tău. 
8 Șaizeci33 ele sunt femei ale regelui34, 
și optzeci35 țiitoare; 
și fete tinere 
fără număr. 
9 Una este ea, 
porumbița mea desăvârșirea mea – 
una este ea la mama ei, 
perfectă este ea la născătoarea ei; 
au văzut-o fete și au aprobat-o, 
femeile regelui și țiitoarele au lăudat-o. 

י י ה,-מִׁ פָּׁ קָּׁ שְׁ  זֹאת ַהנִׁ
מֹו ַחר:-כְׁ  שָּׁ

ה, נָּׁ בָּׁ ה ַכלְׁ  יָּׁפָּׁ
ה ה ַכַחמָּׁ רָּׁ  – בָּׁ

ה,  ֲאיֻמָּׁ
לֹות. גָּׁ דְׁ  ַכנִׁ

 10 Cine-i asta cea de se vede 
ca zorile: 
frumoasă ca luna, 
perfectă ca soarele – 
strașnică 
ca sub steaguri? 

ל יא י,-אֶׁ ּתִׁ ַרדְׁ ַנת ֱאגֹוז יָּׁ  גִׁ
ַחל; ֵבי ַהנָּׁ אִׁ אֹות בְׁ רְׁ  לִׁ

ן, פֶׁ ה ַהגֶׁ חָּׁ רְׁ אֹות ֲהפָּׁ רְׁ  לִׁ
ים ֹמנִׁ רִׁ  . ֵהֵנצּו הָּׁ

י יב ּתִׁ ַדעְׁ י, – לֹא יָּׁ נִׁ ַמתְׁ י שָּׁ שִׁ  ַנפְׁ
יב דִׁ י נָּׁ בֹות ַעמִׁ כְׁ  .ַמרְׁ

 11 La grădina de nuc am coborât, 
să mă uit la tufărișul râului; 
să mă uit de-a înflorit vița, 
de-au îmbobocit rodiile36. 

                                        
33 Multe. 
34 Neveste. 
35 Mai multe. 

36 Rodiile au flori frumoase.  
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12 N-am știut – sufletul meu mi-a arătat 
carele neamului meu37 generos. 

 ז פרק
י א י שּובִׁ ית, שּובִׁ  ַהשּוַלמִׁ

ה ֱחזֶׁ נֶׁ י וְׁ י שּובִׁ  ְך;בָּׁ -שּובִׁ
ֱחזּו,-ַמה  ּתֶׁ

ית,  ַבשּוַלמִׁ
ֹחַלת, מְׁ  כִׁ
ם יִׁ  .ַהַמֲחנָּׁ

ים,-ַמה ב לִׁ עָּׁ ְך ַבנְׁ ַמיִׁ עָּׁ  יָּׁפּו פְׁ
יב;-ַבת דִׁ  נָּׁ

ְך ֵרַכיִׁ ים, – ַחמּוֵקי יְׁ אִׁ מֹו ֲחלָּׁ  כְׁ
ן מָּׁ ֵדי אָּׁ  . ַמֲעֵשה יְׁ

ֵרְך ַאַגן ַהַסַהר, ג רְׁ  שָּׁ
ג;-ַאל זֶׁ ַסר ַהמָּׁ  יֶׁחְׁ

ים, טִׁ ֵנְך ֲעֵרַמת חִׁ טְׁ  בִׁ
ים ה ַבשֹוַשנִׁ  .סּוגָּׁ

ְך ד ַדיִׁ ֵני שָּׁ ים, שְׁ רִׁ ֵני ֳעפָּׁ שְׁ  כִׁ
יָּׁה בִׁ ֳאֵמי צְׁ  .ּתָּׁ

אֵרְך, ה  ַצּוָּׁ
ַדל ַהֵשן; גְׁ מִׁ  כְׁ

בֹון, שְׁ חֶׁ ֵרכֹות בְׁ ְך בְׁ  ֵעיַניִׁ
ים-ַשַער ַבת-ַעל  – ַרבִׁ

נֹון, בָּׁ ַדל ַהלְׁ גְׁ מִׁ  ַאֵפְך כְׁ
ק שֶׁ ֵני ַדמָּׁ ה פְׁ  .צֹופֶׁ

ְך ו ַליִׁ ל,  רֹאֵשְך עָּׁ מֶׁ  ַכַכרְׁ
ן: מָּׁ גָּׁ ַארְׁ ַדַלת רֹאֵשְך כָּׁ  וְׁ

ְך, לֶׁ  מֶׁ
ים טִׁ הָּׁ רְׁ סּור בָּׁ  .אָּׁ

ית,-ַמה ז  יָּׁפִׁ
ּתְׁ -ּוַמה ַעמְׁ  – נָּׁ

ה,  ַאֲהבָּׁ
ים  .ַבַּתֲענּוגִׁ

ר, ח מָּׁ תָּׁ ה לְׁ תָּׁ מְׁ ֵתְך דָּׁ  זֹאת קֹומָּׁ
ֹכלֹות ַאשְׁ ְך לְׁ ַדיִׁ שָּׁ  .וְׁ

ר, ט מָּׁ תָּׁ ה בְׁ ֱעלֶׁ י אֶׁ ּתִׁ ַמרְׁ  אָּׁ
יו; נָּׁ סִׁ ַסנְׁ ה בְׁ  ֹאֲחזָּׁ

יּווְׁ  הְׁ ן,-יִׁ פֶׁ לֹות ַהגֶׁ כְׁ שְׁ אֶׁ ְך כְׁ ַדיִׁ א שָּׁ  נָּׁ
ים ֵריַח ַאֵפְך ַכַּתפּוחִׁ  .וְׁ

ֵכְך, י חִׁ  וְׁ
ים; רִׁ ֵמישָּׁ י לְׁ דֹודִׁ ֵיין ַהטֹוב הֹוֵלְך לְׁ  כְׁ

 דֹוֵבב,
ים ֵשנִׁ ֵתי יְׁ פְׁ  .שִׁ

י, יא דֹודִׁ י לְׁ  ֲאנִׁ
תֹו. שּוקָּׁ ַלי ּתְׁ עָּׁ  וְׁ

                                        
37 „Neamul meu” sau „Poporul meu” este în ebraică “Ami” care poate fi și numele tatălui miresei. 
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Partea VII 
 1 Revină, revină Șulamit38, 
revină, revină și să asistăm la tine; 
Ce veți asista 
la Șulamit, 
dacă nu dansul 
celor două cete? 
2 Cât s-au făcut mai frumoși pașii tăi în încălțări, 
fată de generos39? 
Rotunjimile coapselor tale – ca podoabe, 
sunt lucru de mână de artist. 
3 Buricul tău este ca potir astupat, 
ca să nu lipsească amestecul de vin40; 
pântecul este ca morman de grâne, 
îngrădit cu liliac. 
4 Cei doi sâni ai tăi sunt ca doi iezi, 
gemeni de căprioară 
5 Gâtul tău 
este ca turnul de fildeș; 
ochii tăi sunt lacuri din Heșbon41, 
la poarta Bat Rabim42  – 
nasul tău ca turnul Libanului, 
privește la Damasc. 
6 Capul tău la tine este ca muntele Carmel, 
și părul tău ca purpura: 
rege, 
este arestat în șuvițe. 

                                        
38 Probabil Șunamit - femeie din orașul Șunem. 

  
Șulamit - poate fi femeie din Ierusalim. 

39 Fată de persoană suspusă.  
40 Vinul se bea amestecat cu apă. 
41 Oraș neidentificat în zona capitalei Iordanului, Aman, cunoscut pentru celebrele lui bazine de apă. 
42 Numele porții se poate traduce: “Fiica Multora”. 
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7 Cât te-ai făcut mai frumoasă, 
și cât te-ai făcut mai plăcută – 
dragoste 
în plăceri. 
8 Asta este statura ta ce semăna la curmal, 
și sânii la ciorchini. 
9 Am spus voi urca pe curmal, 
o să apuc de inelele lui43; 
și vor fi sânii tăi ca ciorchinii de viță, 
și mirosul nasului tău ca mere. 
10 Și cerul gurii tale44  – 
Ca vinul cel bun, merge la iubitul meu de-a dreptul45  – 
Provoacă„„ 
buzele mele ce dorm46. 
11 Eu iubitului meu, 
și pentru mine este dragostea lui. 

ה, יב דֶׁ י ֵנֵצא ַהשָּׁ ה דֹודִׁ כָּׁ  לְׁ
ים רִׁ פָּׁ ה ַבכְׁ ינָּׁ לִׁ  .נָּׁ

ה, יג ימָּׁ כִׁ  ַנשְׁ
ים מִׁ רָּׁ  - ַלכְׁ

ם ה אִׁ אֶׁ רְׁ ַדר,-נִׁ מָּׁ ַּתח ַהסְׁ ן פִׁ פֶׁ ה ַהגֶׁ חָּׁ רְׁ  פָּׁ
ים;ֵהֵנצּו הָּׁ  מֹונִׁ  רִׁ

ת ֵּתן אֶׁ ם אֶׁ  ֹדַדי,-שָּׁ
ְך  .לָּׁ
נּו יד תְׁ ים נָּׁ אִׁ  ֵריַח,-ַהדּודָּׁ

ַעל ל-וְׁ ֵחינּו כָּׁ תָּׁ ים-פְׁ דִׁ גָּׁ  – מְׁ
ים, שִׁ  ֲחדָּׁ

ים;-ַגם נִׁ שָּׁ  יְׁ
י,  דֹודִׁ

ְך י לָּׁ ּתִׁ ַפנְׁ  .צָּׁ
12 Mergi iubite să ieșim la câmp, 

să petrecem noaptea în sate. 
13 Să ne sculăm 
la vii – 
să vedem dacă floarea de viță a deschis mugurul, 
dacă au îmbobocit rodiile; 
Acolo voi da iubirile mele 
ție47. 

                                        

43 Așa se cățăra în curmali pentru cules.  
44 El către ea 
45 Ea către el. 
46 El către ea. 
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14 Mandragorele48 au dat miros, 
și la poarta noastră sunt toate fructele alese – 
noi 
și vechi; 
iubitul meu, 
ți-am păstrat ție. 

 ח פרק
ח  א אָּׁ ָך כְׁ נְׁ ּתֶׁ י יִׁ י,מִׁ  לִׁ

י; מִׁ ֵדי אִׁ  יֹוֵנק שְׁ
ָך, קְׁ שָּׁ ֲאָך ַבחּוץ אֶׁ צָּׁ מְׁ  אֶׁ

י-ַגם לֹא ֻבזּו לִׁ  .יָּׁ
ָך, ב גְׁ הָּׁ נְׁ  אֶׁ

ל יֲאָך אֶׁ י-ֲאבִׁ מִׁ  – ֵבית אִׁ
י; ֵדנִׁ ַלמְׁ  ּתְׁ

ַקח, רֶׁ ן הָּׁ ַייִׁ ָך מִׁ קְׁ  ַאשְׁ
י ֹמנִׁ יס רִׁ  .ֵמֲעסִׁ

י, ג מֹאלֹו ַּתַחת רֹאשִׁ  שְׁ
י ֵקנִׁ ַחבְׁ ינֹו ּתְׁ ימִׁ  .וִׁ

י  ד ּתִׁ ַבעְׁ שְׁ ם,הִׁ כֶׁ תְׁ  אֶׁ
ִׁם: לָּׁ רּושָּׁ נֹות יְׁ  בְׁ

ירּו ּוַמה-ַמה עִׁ רּו אֶׁ -ּתָּׁ ֹערְׁ ה,-תּתְׁ ַאֲהבָּׁ  הָּׁ
ץ.  פָּׁ חְׁ ּתֶׁ  ַעד שֶׁ

Partea VIII 
1 Dacă numai ai fi frate mie, 

suge la sânul mamei mele; 
te voi găsi afară să te sărut, 
și nu o să mă rușineze49. 
2 Te voi conduce, 
te voi aduce în casa mamei mele – 
mă va învăța; 
voi turna ție din vinul fierturii, 
din zeama rodiei mele. 
3 Stânga lui este sub capul meu, 
dreapta lui mă îmbrățișează. 

                                                                                                                                              
47 El către ea. 
48 “Florile dragostei” care deja înfloresc în decembrie și au o mireasmă îmbătătoare. 

 
49 Nimeni din cei care ne vor vedea. 
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4 V-am pus să jurați, 
fiice ale Ierusalimului: 
dacă treziți și dacă sculați dragostea, 
cât va pofti. 

י ה  זֹאת, מִׁ
ן ה מִׁ ר,-ֹעלָּׁ בָּׁ דְׁ  ַהמִׁ

ת, קֶׁ ַרפֶׁ תְׁ  מִׁ
ּה;-ַעל  דֹודָּׁ

 ַּתַחת ַהַּתפּוַח,
יָך ּתִׁ  – עֹוַררְׁ

ָך, מֶׁ ָך אִׁ ַלתְׁ בְׁ ה חִׁ מָּׁ  שָּׁ
ָך ַדתְׁ לָּׁ ה יְׁ לָּׁ בְׁ ה חִׁ מָּׁ  .שָּׁ

ם ַעל ו י ַכחֹותָּׁ יֵמנִׁ ָך,-שִׁ בֶׁ  לִׁ
ם ַעל ָך-ַכחֹותָּׁ רֹועֶׁ  – זְׁ

י ה,-כִׁ ת ַאֲהבָּׁ וֶׁ ה ַכמָּׁ  ַעזָּׁ
אֹו שְׁ ה כִׁ שָּׁ ה:קָּׁ אָּׁ נְׁ  ל קִׁ

יהָּׁ  פֶׁ שָּׁ  – רְׁ
ֵפי, שְׁ יָּׁה רִׁ תְׁ בֶׁ הֶׁ  .ֵאש ַשלְׁ

ים, ז ם ַרבִׁ  ַמיִׁ
ת ַכבֹות אֶׁ לּו לְׁ ה,-לֹא יּוכְׁ ַאֲהבָּׁ  הָּׁ

רֹות, הָּׁ  ּונְׁ
; פּוהָּׁ טְׁ שְׁ  לֹא יִׁ

ם ת-אִׁ יש אֶׁ ֵּתן אִׁ ל-יִׁ  הֹון ֵביתֹו,-כָּׁ
ה ַאֲהבָּׁ  – בָּׁ

 בֹוז,
 יָּׁבּוזּו לֹו.

 5 Cine este asta, 
urcă din deșert, 
îmbrățișează 
pe iubitul ei? 
Sub măr 
te-am trezit50 – 
acolo te-a purtat în ea mama ta, 
acolo a fost însărcinată născătoarea ta. 
6 Pune-mă ca pecete pe inima ta, 
ca pecete pe brațul tău – 
căci puternică ca moarte este dragoste, 
grea ca infern51 de gelozie: 
văpăile ei –  
văpăi ale focului înflăcărării ei. 
7 Apă multă, 
nu va putea stinge dragostea, 
și râuri 
nu o să o spele; 
Dacă va da un om toată averea casei sale 
pe dragoste – 
dispreț 
o să-l disprețuiască52. 

                                        
50 Ea pe el. 
51 Locul în care se află sufletele morților – în ebraică „Șeol”. 
52 Toți oamenii normali. 
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ה, ח ַטנָּׁ נּו קְׁ חֹות לָּׁ  אָּׁ
ּה; ם ֵאין לָּׁ ַדיִׁ שָּׁ  וְׁ

ה ַלֲאֹחֵתנּו,-ַמה  ַנֲעשֶׁ
ֻדַבר יְׁ ּה-ַביֹום שֶׁ  .בָּׁ

ם ט יא,-אִׁ ה הִׁ  חֹומָּׁ
ף; סֶׁ יַרת כָּׁ יהָּׁ טִׁ לֶׁ ה עָּׁ נֶׁ בְׁ  נִׁ

ם אִׁ יא,-וְׁ ת הִׁ לֶׁ  דֶׁ
ז רֶׁ יהָּׁ לּוַח אָּׁ לֶׁ צּור עָּׁ  .נָּׁ

ה, י י חֹומָּׁ  ֲאנִׁ
לֹות; דָּׁ גְׁ ַדי ַכמִׁ שָּׁ  וְׁ

י  יתִׁ יִׁ ז הָּׁ יו,אָּׁ ֵעינָּׁ  בְׁ
לֹום. ֵאת שָּׁ מֹוצְׁ  כְׁ

8 Soră avem noi mică, 
și sâni ea nu are; 
Ce să facem surorii noastre, 
în ziua când se va vorbi de ea53? 
9 Dacă zid54 este ea, 
vom construi pentru ea castel de argint; 
și cu ușă este el, 
vom fereca pe ea scândură55 de cedru. 
10 Eu sunt zid, 
sânii mei sunt ca livezi; 
atunci am fost în ochii lui, 
ca cel de găsește pace56. 

מֹון, יא ַבַעל הָּׁ ֹלֹמה בְׁ שְׁ יָּׁה לִׁ ם הָּׁ רֶׁ  כֶׁ
ת ַתן אֶׁ ים:-נָּׁ רִׁ ם ַלֹנטְׁ רֶׁ  ַהכֶׁ

יֹו, רְׁ פִׁ א בְׁ יש יָּׁבִׁ  אִׁ
ף סֶׁ ף כָּׁ לֶׁ  .אֶׁ

י, יב לִׁ י שֶׁ מִׁ  ַכרְׁ
י; נָּׁ פָּׁ  לְׁ

ֹלֹמה, ָך שְׁ ף לְׁ לֶׁ אֶׁ  הָּׁ
ת ים אֶׁ רִׁ ֹנטְׁ ם לְׁ אַתיִׁ יֹו-ּומָּׁ רְׁ  .פִׁ

ים,ַהיֹושֶׁ  יג ת ַבַגנִׁ  בֶׁ
קֹוֵלְך ים לְׁ יבִׁ שִׁ ים ַמקְׁ  – ֲחֵברִׁ

י נִׁ יעִׁ מִׁ  .ַהשְׁ
י, יד ַרח דֹודִׁ  בְׁ

ֵמה ים-ּודְׁ ַאיָּׁלִׁ ר הָּׁ ֹעפֶׁ י אֹו לְׁ בִׁ צְׁ ָך לִׁ  – לְׁ
 ַעל,

ים. מִׁ שָּׁ ֵרי בְׁ  הָּׁ
11 Vie avea Solomon la Baal Amon57, 

a dat via la păzitori58: 
om va aduce cu fructa ei59, 
o mie de arginți. 

                                        
53 Va fi cerută de nevastă 
54 Dacă este zid de cetate – fecioară. 
55 Zăvor de lemn. 
56 Negociază tratatul de pace – contractul de cumpărare al miresei. 
57 Loc necunoscut. 
58 Oferă via ca plată pentru mireasă. Păzitori sunt frații miresei. 
59 Proprietarul va primi plată pentru fructe. 
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12 Via mea,  
este în fața mea60; 
mia este a ta Solomon61, 
și două sute la paznicii fructului ei62. 
13 Fugi iubitul meu, 
și aseamănă-te la țap de gazelă sau la pui de cerb – 
pe 
munții de parfumuri. 

                                        
60 Via pare a simboliza corpul sau burta ei. 
61 Ea dă mia de arginți – trece proprietatea – lui Solomon. 
62 Paznicii fructului viei pot fi frații sau tatăl ei sau chiar însăși ea. El va plăti păzitorilor două sute de arginți ca 

plată anuală pentru fructele corpului ei. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


